
  Copyright (c)  2008  Cezary Bołdak
  Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the 
terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version 
published by the Free Software Foundation;  with no Invariant Sections, no Front-
Cover Texts, and no Back-Cover Texts.  A copy of the license is included in the section 
entitled "GNU  Free Documentation License"

Aurelio A. Heckert

Cyfrowe Przetwarzanie ObrazówCyfrowe Przetwarzanie Obrazów
Digital Image ProcessingDigital Image Processing



Wykład 7 2008 Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów 2

Wykład 7Wykład 7

SegmentacjaSegmentacja



Wykład 7 2008 Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów 3

akwizycja

przetwarzanie
wstępne

(preprocessing)

wizualizacja

charateryzacjasegmentacja

Cykl przetwarzania obrazów cyfrowych

często filtr Gaussa

2D, 3D



Wykład 7 2008 Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów 4

Segmentacja –  podział obrazu na spójne fragmenty, różniące się 
w pewien sposób między sobą;
czasami także: wyodrębnienie 
interesujących obiektów z tła

Co to znaczy spójne ? :
− o tym samym kolorze, jasności
− o podobnej teksturze
− bez wyraźnej granicy
− kryterium czasem trudne do określenia

(subiektywne)
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● często podział na 2 obszary – tło i obiekt(y)
 
● nie ma jednej metody segmentacji – określony jest tylko cel, sposobów
  jest wiele: konkurują ze sobą lub uzupełniają się

● metody uniwersalne i specjalizowane (często wykorzystujące wiedzę, 
  oparte na modelu, np. struktury liniowe)

● dwuwymiarowe i trójwymiarowe

● automatyczne, półautomatyczne, (ręczne) 
  nie wszędzie metody automatyczne są akceptowane (medycyna)

● metody często wieloetapowe, hybrydowe
● metody samouczące się

● metody globalne i lokalne 

● wynik: obraz gdzie każdy piksle ma przyporządkowaną etykietę obszaru

Segmentacja
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● można wyróżnić 2 główne grupy metod segmentacji:

− oparte na podobieństwach wewnątrz obszarów
wynikiem jest zbiór pikseli które (lokalnie) nie różnią się między sobą

− oparte na granicach między obszarami
wynikiem jest zbiór krawędzi, w poprzek których piksele bardzo się różnią 
(detektory krawędzi)

● wyniki metod z obu grup zwykle są zbliżone, ale nie zawsze

● rodzina metod, która wydaje się umykać temu podziałowi – progowanie 
  (metoda bezkontekstowa, nie liczy się tu otoczenie pikseli): czy na pewno ?

Segmentacja obszarowa i krawędziowa
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Segmentacja przez progowanie

I(x,y) ≥ T  ⇒  (x,y)   „obiekt”
I(x,y) < T ⇒ (x,y)    „tło”

● brana pod uwagę jest tylko intensywność piksela

● warunek konieczny dla zastosowania progowania: 
  piksele obiektu muszą mieć unikalny zakres intensywności 
  (np. obiekt jaśniejszy lub ciemniejszy niż tło)

● nawet gdy jest to zapewnione, pozostaje ważny problem: 
  wybór progu T

− wybór automatyczny
− wybór ręczny (interaktywny)

● ten sam algorytm z różnymi progami wyodrębnia różne struktury
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Progowanie z pojedynczym progiem

T = 67
cała noga

T = 176
struktura kości

T = 230
kość bez chrząstki
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Progowanie z podwójnym progiem

T1 ≤ I(x,y) ≤ T2  ⇒  (x,y)   „obiekt”
I(x,y) > T1 lub I(x,y) < T2 ⇒ (x,y)    „tło”

T1 = 67, T2 = 176
noga bez kości

T1 = 150, T2 = 176
naczynie krwionośne

strefa przejściowa struktur jaśniejszych zakłóca wynik

T2 

T1 
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Progowanie obrazów barwnych

● aby wybrać jeden kolor, 
  lepiej od modelu RGB 
  sprawdza się HSV

progowanie kanału barwy (Hue) 

● aby lepiej wydobyć barwę
  można progować więcej kanałów
  jednocześnie

progowanie kanału barwy (Hue)
i nasycenia (Saturation)

(iloczyn obrazów wynikowych)
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Wyznaczanie progu na podstawie histogramu
● często histogram obrazu wykazuje maksima w częstości pewnych
  intensywności
● granice tych maksimów mogą służyć za progi:

progowanie interaktywne (GIMP)
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Obraz z wieloma obiektami

● obiekty – różne tkanki na tomografii serca (przekrój poprzeczny)

● wyraźnie widać maksima częstości na histogramie

● możliwe jest interaktywne wyodrębnienie tych tkanek
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Wyznaczanie progów na podstawie histogramu
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Wykorzystanie histogramów 2D do progowania

0,54<Hue<0,6
0,25<Saturation<0,6

0,95<Hue  
0,55<Saturation<0,85

● progowanie w przestrzeni HS (barwa, nasycenie)
● histogram dwuwymiarowy wykazuje maksima
  częstości 
● ręczne ich wyznaczenie umożliwia wyróżnienie
  obiektów o tych samych barwach
● łatwe zautomatyzowanie 
● można też wykorzystać histogramy3D lub więcej
  (np. zdjęcia satelitarne w różnych częstotliwościach) 
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Automatyczne wyznaczanie progów z histogramu

 Podejście geometryczne:
● wyznaczenie środków dolin: minimów lokalnych histogramu;

− czasami płaskie doliny utrudniają zadanie
− środki dolin można przybliżyć elipsami (minimalizacja błędu kwadratowego)

● wyznaczenie szczytów: maksimów lokalnych histogramu 
  i przyjęcie jako progów geometrycznych środków między nimi

− zbyt bliskie maksima można zastąpić jednym

● aby nie wpadać w ekstrema wynikające z szumu należy wygładzić histogram:

y=ax2
bxc

x0=−
b
2a
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Automatyczne wyznaczanie progów z histogramu

 Podejście zakładające określony model rozkładu 
  intensywności  pikseli obrazu
● zakłada się tu, że każdy z obiektów Oi występujących w obrazie 
  ma intensywność np. o rozkładzie normalnym N(i,i) 
  gdzie: i – reprezentuje średnią intensywność obiektu

i – odchylenie standardowe
● łączny rozkład prawdopodobieństwa intensywności pikseli obrazu jest sumą
  prawdopodobieństw warunkowych ważonych prawdopodobieństwem
  wystąpienia danego obiektu:

● zakładając, że każde z prawdopodobieństw warunkowych ma rozkład 
  normalny a prawdopodobieństwo wystąpienia obiektu Oi pełni rolę
  czynnika skalującego mamy:

P Image x ,y =I =∑i
P O i ⋅P Image x ,y =I∣x ,y ∈Oi 

0

1 2

3



Wykład 7 2008 Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów 17

Automatyczne wyznaczanie progów z histogramu

● mając histogram obrazu i informację o liczbie obiektów 
  można aproksymować parametry rozkładów

● estymacja parametrów rozkładów można  dokonać używając jednej 
  z istniejących metod, np. algorytmu EM (expectation-maximization)

● mając parametry rozkładów można przyjąć wartości progów
  (np. wykorzystując regułę klasyfikacyjną Bayes'a)
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Progi lokalne

● czasami jasności obiektów i tła zmieniają w obrazie (np. wskutek
  nierównomiernego oświetlenia)
● nie można wtedy wyznaczyć jednego, globalnego zestawu progów
● progi muszą być lokalne, wyliczone dla fragmentów obrazu
● procedura interaktywna staje się uciążliwa – potrzeba automatyzacji

użycie
progów 
globalnych
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Progowanie adaptacyjne

● obraz dzieli się na obszary (rozmiar dopasowany 
  do rozmiaru obiektów, dynamiki zmian otoczenia)

● w każdym fragmencie liczy się lokalne charakterystyki: 
− średnią wartość intensywności
− minimalną i maksymalną wartość intensywności

● na tej podstawie oblicza się próg lokalny dla tego fragmentu
− średnią wartość intensywności
− średnią wartości minimalnej i maksymalnej

● aby uniknąć skokowej zmiany wartości lokalnego progu 
  na granicach obszarów:

− liczy się lokalne progi dla każdego piksela obrazu wykorzystując
jego lokalne otoczenie (długo czas obliczeń)

− przyjmuje się obliczone wartości progów dla środków rozłącznych
obszarów i a dla pozostałych pikseli wartości progów interpoluje sie
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Progowanie adaptacyjne

● lokalne progi jako średnie
● progowanie poprawnie wykrywa 
  krawędzie komórek
● zawodzi w obszarach bez komórek

niektóre komórki ręcznie wyróżnione
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Progowanie adaptacyjne – dodatkowy próg

● aby odrzucić piksele tła, gdzie nie ma zróżnicowania intensywności, 
  wprowadza się dodatkowy globalny próg C o niewielkiej wartości
  (podniesienie poprzeczki – trudniej jest włączyć piksel do obiektu):

● w obszarach jednolitych wszystkie piksele mają intensywność zbliżoną
  do średniej – zwiększony o C próg całkowity odrzuci je

● w przypadku obecności jaśniejszego obiektu średnia będzie mniejsza
  od jasności obiektu i większa od tła – stosunkowo mała wartość C 
  nie wpłynie na segmentację obiektu

● zastosowanie: jeden rodzaj obiektu o unikalnym zakresie intensywności
  (metoda nie sprawdzi się dla wielu obiektów na obrazie)

● rozmiary obszaru liczenia progu lokalnego i obiektu muszą zapewniać, 
  że nie będzie obszarów całkowicie zawartych we wnętrzu obiektu

I(x,y) > próg_lokalny + C  ⇒  (x,y)   „obiekt”
w przeciwnym przypadku ⇒ (x,y)    „tło”
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Progowanie adaptacyjne

● lokalne progi jako średnie
● wprowadzony dodatkowy próg C powoduje
  odrzucenie tła
● wybór C jest interaktywny

po usunięciu najmniejszych grup
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Rozrost obszaru
(region growing)

● progowanie nie wykorzystuje informacji o położeniu pikseli

● rozrost obszaru można traktować jako dodanie analizy położenia
  (sąsiedztwa) do techniki progowania

● oprócz kryterium odpowiedniej intensywności piksel zaliczany do obiektu
  musi sąsiadować z odpowiednimi pikselami – zaliczonymi już do obiektu

● metoda wymagająca podania dwóch parametrów wejściowych:
− początkowego obiektu (który się sukcesywnie rozrasta), 

najczęściej w postaci punktu startowego (seed point): wybór ręczny, 
interaktywny lub z innego etapu analizy

− kryterium dołączania nowych punktów

● metoda lokalna – nie wszystkie piksele są analizowane ! (wada i zaleta)
 
● podobieństwo do techniki grafiki komputerowej: wypełnianie flood fill
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Procedura rozrostu obszaru
● parametr wejściowy: punkt startowy x0
● pomocnicza struktura danych: stos S pikseli

S.push(x0);
zaznacz_jako_odwiedzony(x0);
obiekt.dodaj(x0);
while (!S.empty()) {

x=S.top(); S.pop();
foreach (xs: nieodwiedzony_sąsiad(x) {

zaznacz_jako_odwiedzony(xs);
if (kryterium_włączenia(obiekt, xs)) {

obiekt.dodaj(xs);
S.push(xs);

}
}

}
● można użyć stosu programowego (rekurencja) ale jest to mało wydajne
● zamiast stosu (FILO, LIFO) można użyć kolejki FIFO – efekt końcowy 
  zwykle ten sam (wyjątek: dynamicznie zmieniane kryterium włączania)
  ale inna kolejność włączania pikseli (od środka)
● różne definiowanie sąsiedztwa: 4, 8, siatka heksagonalna

x0x

xS?

xS?

xS?
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Kryteria włączania pikseli
● kryteria statyczne:

− progowanie ze stałym progiem (progami)
− włączanie pikseli z małą wartością amplitudy gradientu
− włączanie pikseli z małą wartością gradientu kierunkowego 

(np. kierunek prostopadły do bieżącej powierzchni obiektu)

● kryteria dynamiczne:
− porównywanie intensywności włączanego piksela ze średnią 

intensywnością bieżącego obszaru 
(średnia intensywność jest przeliczana po każdym kroku/
 po stałej liczbie kroków)

− sprawdzenie, czy włączenie nie zmieni homogeniczności obszaru
(np. przekroczenie przez wariancję pewnego progu)
▸ zależność od skali – inna waga piksela w małym i dużym obszarze

− dobór przedziału progowania na podstawie wariancji i średniej 
intensywności początkowego obszaru (nie punktu)

● wykorzystanie innych cech obrazu niż intensywność (np. cechy teksturalne)

● podawanie 2 punktów: startowego i nienależącego do obszaru
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Wyniki rozrostu obszaru

● każdy kolor oznacza inny
  punkt startowy

● kryterium: 
  różnica intensywności piksela
  włączanego i startowego 
  poniżej progu
  (wrażliwość na wybór
   punktu startowego)

● te same obiekty (tkanki)
  wyodrębniane jako oddzielne
  jeśli nie są połączone na obrazie

● obszary o zmiennej intensywności
  (chrząstka) niewyodrębnione
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Wyniki rozrostu obszaru

● kryterium: 
  włączanie pikseli o małej wartości
  gradientu

● obszary o zmiennej intensywności
  (chrząstka) częściowo włączone

● potrzebna wyraźna granica aby
  algorytm „nie wypłynął”

amplituda gradientu obrazu
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Wyniki rozrostu obszaru

kryterium (progowanie) zbyt selektywne

kryterium (progowanie) zbyt liberalne
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Wyniki rozrostu obszaru

● każdy kolor oznacza inny
  punkt startowy

● kryterium: 
  różnica intensywności piksela
  włączanego i startowego 
  poniżej progu
  (wrażliwość na wybór
   punktu startowego)

● duży poziom szumu powoduje
  „poszarpane” granice
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Wyniki rozrostu obszaru

● kryterium włączania: niska amplituda gradientu
● „rozlewanie się” algorytmu wskutek słabych krawędzi

amplituda gradientu wygładzonego obrazu
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Algorytm podziału i łączenia
(split & merge)

● rozrost obszaru jest algorytmem interaktywnym – wymaga podawania 
  punktów startowych – można to robić sukcesywnie aż do pełnego 
  pokrycia obrazu obszarami wyodrębnionymi

● algorytm podziału i łączenia robi to automatycznie – po jego użyciu 
  każdy piksel ma przyporządkowaną etykietę obszaru

● algorytm oparty na zasadzie podobieństw obszarów

● algorytm globalny – przetwarzany jest cały obraz

● 2 fazy algorytmu:
− rekurencyjny podział na spójne (jednolite) obszary
− łączenie podobnych obszarów
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Faza podziału
● obraz, początkowo traktowany jako jeden obszar,
  jest rekurencyjnie dzielony na coraz mniejsze obszary

● najczęściej podział na 4 równe prostokąty (kwadraty)

● kryteria podziału:
− wariancja obszaru powyżej pewnego progu
− histogram obszaru multimodalny

● można dopuścić podział do wielkości 
  obszaru = 1 piksel  lub założyć minimalny 
  obszar nie podlegający już podziałowi

● kluczowa dla wydajności algorytmu 
  reprezentacja podzielonych obszarów

− numeracja obszarów cyframi 
na kolejnych pozycjach dziesiętnych

− drzewa czwórkowe (quad trees)
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Przykłady podziału

● obszar jest dzielony na 4 części jeśli jego wariancja przekracza próg

● minimalna wysokość obszaru – 5 pikseli

● jednolite obszary nie podlegają podziałowi

● najwięcej drobnych obszarów powstaje na granicach obiektów

● lepiej podzielić na zbyt wiele obszarów niż na zbyt mało

próg wariancji 0.005, intensywności pikseli z przedziału <0,1>
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Przykłady podziału

próg wariancji: 0.00025, minimalny rozmiar obszaru: 3 piksele
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Faza łączenia

● obszary są już (względnie) jednolite
● niektóre sąsiadujące obszary są do siebie podobne (np. 2 podobszary jednego
  lub dwóch sąsiednich obszarów są jednolite ) 
● sąsiadujące podobszary łączy się, jeśli spełniają kryterium łączenia:

− zbliżona średnia intensywność
− obszaru po złączeniu nie przekracza spełnia kryterium podziału: 

▸ histogram pozostaje unimodalny
▸ wiariancja nie przekracza progu

− krawędź między obszarami ni ma wysokiego gradientu 
(kryterium mało odporne na szum)

● procedura znajdywania sąsiednich obszarów może być złożona
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kryterium łączenia: różnica średnich jasności poniżej 0.25

Przykłady łączenia

● obszary jednej tkanki połączone

● ze względu na ograniczoną
  rozdzielczość przestrzenną 
  (minimalny rozmiar obszary):

− krawędź jest łamana
− małe podobszary 

nie są zidentyfikowane
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kryterium łączenia: różnica średnich jasności poniżej 0.07

Przykłady łączenia

● poprawnie zlokalizowane granice
  tkanek
● mniejszy obszar minimalny podziału
  skutkuje mniej „łamaną” granicą
● dużo dłuższa faza łączenia ze
  względu na wiele obszarów
● wrażliwość na parametr łączenia
● na granicy niepołączone obszary
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różnica średnich: 0.35różnica średnich: 0.3

różnica średnich: 0.2różnica średnich: 0.15różnica średnich: 0.1

Wrażliwość fazy łączenia na parametr

różnica średnich: 0.25

● niewłaściwie dobrane kryterium łączenia owocuje zbyt dużą lub zbyt małą
  liczbą obrazów wynikowych
● ale czasami brak jest jednoznacznej odpowiedzi: co jest już innym
  obszarem a co wciąż tym samym (obszar kolana)
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Wrażliwość fazy łączenia na parametr

różnica średnich: 0.25różnica średnich: 0.1

różnica średnich: 0.04 różnica średnich: 0.07
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Podsumowanie algorytmu podziału i łączenia

● można zdefiniować inną strategię podziału:
− na obszary zbliżone do kwadratu: niezależność od prostokątności obrazu
− na 2 podobszary powstałe w wyniku progowania, np. adaptacyjnego

▸ dokładne odwzorowanie kształtów obiektu, bez bloków
▸ trudna reprezentacja takich obszarów

● automatyczne określenie liczby obiektów

● wrażliwość na dobór parametrów

● duża złożoność obliczeniowa i czasowa (szczególnie faza łączenia)
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Segmentacja wododziałowa
(watershed segmentation)

● metoda segmentacji krawędziowej (jeśli opiera się na gradiencie)

● wywodzona z morfologii matematycznej

● czerpie z geografii – teorii zlewisk rzek

● może automatycznie dobierać liczbę wyodrębnionych obiektów lub
  pozwalać na podanie tej liczby przez operatora
 
● proces segmentacji jest tożsamy z zalewaniem wodą coraz wyżej
  położonych obszarów
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Pojęcia wododziału i zlewiska
(watershed, catchment basin)

● wododział jest to linia rozgraniczająca tereny zlewisk – obszarów z których
  wody opadowe spływają do wspólnej rzeki lub zbiornika wodnego
● wododziały leżą na grzbietach (ridges) funkcji wysokości terenu 
● grzbiet to punkt który nie jest pełnym maksimum ale maksimum 
  w co najmniej jednym kierunku (w N-1 wymiarach)

− są punktami maksymalnymi w przypadku funkcji 1D (maksima lokalne)
− są liniami w przypadku funkcji 2D (rzeczywista rzeźba terenu)
− są powierzchniami w przypadku funkcji 3D

● obszary (punktowe) do których spływają wody ze zlewisk leżą na minimach
  funkcji wysokości terenu
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Pojęcie wododziału w segmentacji

● jako wysokość terenu w segmentacji obrazów przyjmuje się najczęściej 
  amplitudę gradientu obrazu lub (rzadziej) samą intensywność obrazu
● jako wododział zaś grzbiety tych funkcji

obraz oryginalny

amplituda gradientu

amplituda gradientu jako 
wysokość terenu

(obraz wygładzony)
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Proces segmentacji wododziałowej
podejście oparte o opad deszczu (rainfall)

● na obrazie wejściowym wyliczany jest gradient
● ponieważ obrazem wejściowym jest najczęściej już przetworzony, poprzez
  wyliczenie amplitudy gradientu, obraz oryginalny, chodzi tu o gradient
  gradientu

obraz
oryginalny

obraz
wejściowy
(amplituda
 gradientu)

obraz wejściowy
widok 3D

gradient amplitudy gradientu obrazu oryginalnego
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Proces segmentacji wododziałowej
podejście oparte o opad deszczu (rainfall)

● z każdego piksela obrazu wyliczana jest droga do minimum lokalnego
● droga ta wiedzie przeciwnie do kierunków lokalnego gradientu
● wszystkie piksele z których droga wiedzie do tego samego minimum lokalnego
  zaliczane są do jednego zlewiska
● granice miedzy zlewiskami wyznaczają
  wododział – wynik segmentacji 
  (kontury segmentowanego obiektu)  

● obszary minimów mogą być płaskie, może to utrudniać ich identyfikację
● w przypadku dyskretnym 2D (obraz cyfrowy) kierunek gradientu określa
  do którego z 8 (4) sąsiadujących pikseli „przepływa woda opadowa”
 

● obszary minimów mogą być płaskie, może to utrudniać ich identyfikację
● w przypadku dyskretnym 2D (obraz cyfrowy) kierunek gradientu określa
  do którego z 8 (4) sąsiadujących pikseli „przepływa woda opadowa”
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Proces segmentacji wododziałowej
podejście oparte o zatapianie (sinking)

● w obszarze znajdywane są lokalne minima
● „wierci się” w ich miejscach dziury w powierzchni „terenu”
● cały „teren” zanurza stopniowo w wodzie
● w miejscach, gdzie woda z dwóch otworów zetknie się ze sobą, stawia się
  „tamy” wyznaczające wododział
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Algorytm segmentacji wododziałowej (zatapianie)

● oparta na algorytmie rozrostu obszaru
● duża złożoność (ale możliwość optymalizacji)

1. wyznacz lokalne minima jako początkowe zlewiska Z
2. uporządkuj je wg rosnącego poziomu intensywności: Z0,Z1,..,ZN
3. for (i=0;i<N;++i) //***wyrównywanie poziomów w zlewiskach

while (nie osiągniesz poziomu wody Zi+1)
 //***wszyskie zlewiska Z0,..,Zi mają już ten sam poziom wody 
 for (j=0;j<=i;++j) 

- podnieś poziom wody Zj o 1 
  tzn. wykonaj algorytm rozrostu obszaru startując od obszaru Zj;
  kryterium włączania: intensywność pikseli == max(I(Zj))+1;
  włączaj tylko piksele nie włączone jeszcze od innych zlewisk

4. while (nie wszystkie piksele włączone do zlewisk)
//***równomierne podnoszenie poziomu wody we wszystkich zlewiskach 
for (i=0;i<N;++i)

- podnieś poziom wody Zi o 1 
  tzn. wykonaj algorytm rozrostu obszaru ......

● każde ze zlewisk otrzymuje inny kolor
● granice między kolorami wyznaczają wododział (wynik segmentacji)
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Segmentacja przez zatapianie

kolejne fazy segmentacji wododziałowej, 
obraz krawędzi (amplitudy gradientu) został spłaszczony – efektem są

otoczki obszarów przez inny obszar;
ostatni obraz pokazuje wyodrębnione obszary

efekt segmentacji 
przy użyciu oryginalnej 

amplitudy gradientu
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Segmentacja wododziałowa obrazów rzeczywistych

obraz oryginalny amplituda gradientu

wyliczone minima lokalne (478 minimów) 

segmentacja wododziałowa: 478 obszarów

● liczne minima lokalne prowadzą do 
  rozdrobnionych wyników
  (oversegmentation)

● segmentacja jest bardzo długa

● obszary można by połączyć, np. wg
  algorytmu łączenia i dzielenia
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obraz oryginalny po wygładzeniu amplituda gradientu

wyliczone minima lokalne (115 minimów) 

Ograniczanie liczby minimów przez wygładzenie

segmentacja wododziałowa: 115 obszarów

● wygładzenie obrazu powoduje 
  ograniczenie liczby minimów 
  lokalnych

● mimo to jest ich zbyt dużo (115)

● ponadto wygładzanie ma efekty
  uboczne

− osłabianie krawędzi – możliwość 
„przeciekania”

−  usuwanie detali
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Technika markerów

● jeśli znana jest liczba i orientacyjne położenie segmentowanych obiektów
  można poprawić efektywność segmentacji wododziałowej
● na obrazie zaznacza się tzw. markery: obszary, które leżą wewnątrz
  segmentowanych obiektów
● zastępują one (bardzo) liczne niekiedy minima lokalne
● zaznaczenie jest zwykle interaktywne lub z procesu wyższego rzędu
 

● markery są od razy „wypełniane wodą” do maksymalnej wysokości 
  w ich obszarze
● dalej procedura zatapiania odbywa się standardowo
● nie pojawiają się już nowe zlewiska
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Segmentacja z wykorzystaniem markerów

● poprawna detekcja obszarów z wyraźnymi krawędziami

● problemy w obszarach, gdzie krawędź jest niewyraźna

● niezaznaczone obszary pozostają niewykryte

amplituda gradientu

obraz oryginalny

interaktywnie zaznaczone markery wynik segmentacji wododziałowej
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Segmentacja z wykorzystaniem markerów

● słabe krawędzie powodują
  „zalanie” obszarów o 
  różnej intensywności

● długi czas segmentacji

amplituda gradientu
obraz oryginalny

interaktywnie zaznaczone markery wynik segmentacji wododziałowej
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Segmentacja z wykorzystaniem markerów

amplituda gradientu
obraz oryginalny

● wybór markerów które nie 
  leżą na krawędziach
  ogranicza „rozlanie” się tych
  markerów

● metoda bardzo wrażliwa
  na ciągłość granic !!!

inne pozycje markerów żółtych wynik segmentacji wododziałowej
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Wykorzystanie segmentacji wododziałowej
do separacji nakładających się obiektów

(przykład ze Scilaba)

obraz oryginalny 
a

inwersja kolorów
a=1-a;

transformata odległościowa
d=normal(bwdist(a),255);

zamiana maximów na minima
d=255-d;

wyzerowanie tła
d=d.*a;

tsegmetnacja wododziałowa
w=watershed(d/255);

● problem
  z detekcją
  lokalnych
  minimów

● są lepsze
  metody 
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 Version 1.2, November 2002

  Copyright (C) 2000,2001,2002  Free Software Foundation, Inc.
  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
  Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
  of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either 
commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this 
License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or 
reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, 
unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, 
modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and 
contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical 
connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition 
of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-
Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or 
(for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text 
formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if 
used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF 
designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the 
DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as 
such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name 
mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this 
definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards 
disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all 
copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept 
compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

GNU  Free Documentation License



Wykład 7 2008 Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów 57

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, 
clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the 
full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these 
conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network 
location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take 
reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque 
copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the 
Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

    * A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the 
same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
    * B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, 
if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
    * C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
    * D. Preserve all the copyright notices of the Document.
    * E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
    * F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
    * G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
    * H. Include an unaltered copy of this License.
    * I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the 
Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
    * J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be 
placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
    * K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
    * L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
    * M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
    * N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
    * O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To 
do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as 
the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-
Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on 
behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.
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6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided 
that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding 
verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not 
used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves 
derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document 
within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but 
you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty 
Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a 
notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your 
rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems 
or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions 
either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published 
(not as a draft) by the Free Software Foundation. 

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the 
original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title 
of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant 
Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled 
"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements."

(not as a draft) by the Free Software Foundation. 


